
פרוטוקול אופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בנושא מכירת ילדים, 
זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים

 

הפרוטו˜ול המ˜ורי 
 

ב-23 ביולי 2008, א˘ררה י˘ראל א˙ הפרוטו˜ול האופˆיונאלי לאמנה לזכויו˙ הילד
בדבר מכיר˙ ילדים, זנו˙ ופורנוגרפיי˙ ילדים, עליו ח˙מה ב˙אריך ה-14 בנובמבר 2001.

מטר˙ו ˘ל פרוטו˜ול זה הינה למנוע ככל האפ˘ר מכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים
ופורנוגרפיי˙ ילדים. הפרוטו˜ול ˜ובע איסור על העבר˙ ילדים ע"י אדם או ˜בוˆה

כל˘הם לאחרים בעבור ˙˘לום או כל ˙מורה אחר˙. איסור על זנו˙ ו˘ימו˘ בילדים
לפעילויו˙ מיניו˙, בהן הˆגה ˘ל ילד באופן אמי˙י או מדומה כעוס˜ בפעילו˙ מיני˙ או

כל הˆגה ˘ל איבריו הפרטיים ו/או פורנוגרפיה מכל סוג ˘הוא. הפרוטו˜ול אף מחייב
א˙ המדינו˙ החברו˙ להבטיח כי המע˘ים והפעילויו˙ הבאו˙ יהיו מכוסים באופן מלא
ע"י הדין הפלילי בין אם עבירו˙ כאמור מבוˆעו˙ ב˙וך המדינה, או בין מדינו˙ על ידי

פרטים או גופים מאורגנים.
 

באדיבו˙ מ˘רד המ˘פטים, היחידה להסכמים בינלאומיים.
 

 המדינו˙ ˘הן ˆדדים לפרוטו˜ול הנוכחי,
ב˙˙ן דע˙ן לכך ˘על מנ˙ להוסיף ולה˘יג א˙ יעדי האמנה וליי˘ם א˙ הוראו˙יה, בעי˜ר
סעיפים 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ו36-, מן הראוי יהיה להרחיב א˙ האמˆעים ˘ל
המדינו˙ ˘הן ˆדדים לנ˜וט בהם על מנ˙ להבטיח א˙ ההגנה על הילד מפני מכיר˙

ילדים, זנו˙ ילדים ופורנוגרפיי˙ ילדים,
 

ב˙˙ן דע˙ן גם לכך ˘האמנה בדבר זכויו˙ הילד מכירה בזכו˙ הילד להיו˙ מוגן מפני ניˆול
כלכלי ומפני ביˆוע כל עבודה הע˘ויה להיו˙ מסוכנ˙ לילד או להפריע לחינוכו, או להזי˜

לבריאו˙ הילד או לה˙פ˙חו˙ו הפיסי˙, הנפ˘י˙, הרוחני˙, המוסרי˙ או החבר˙י˙,
 

 בהיו˙ן מודאגו˙ מאוד לנוכח הסחר הבינלאומי המ˘מעו˙י והעולה בילדים למטרו˙
מכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים ופורנוגרפיי˙ ילדים,
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בהכירן בכך ˘מספר ˜בוˆו˙ פגיעו˙ במיוחד, כולל ילדו˙, נמˆאו˙ בסיכון גבוה יו˙ר ˘ל ניˆול

מיני ו˘לילדו˙ י˘ ייˆוג לא יחסי ב˜רב המנוˆלים מיני˙,
 

בהיו˙ן מודאגו˙ לנוכח הזמינו˙ הגובר˙ ˘ל פורנוגרפיי˙ ילדים באינטרנט ובטכנולוגיו˙
מ˙פ˙חו˙ אחרו˙, ובהיזכרן בוועידה הבינלאומי˙ למאב˜ בפורנוגרפיי˙ ילדים באינטרנט,

˘ה˙˜יימה  בווינה ב1999-, ובעי˜ר בהודע˙ הסיכום ˘לה ה˜ורא˙ להפיכה לפ˘ע בעולם
כולו א˙ ההפ˜ה, ההפˆה, היˆוא, ה˘ידור, הייˆוא, האחז˜ה בכוונה והפרסום ˘ל

פורנוגרפיי˙ ילדים, ובהדג˘˙ ח˘יבו˙ם ˘ל ˘י˙וף פעולה ו˘ו˙פו˙ הדו˜ים יו˙ר בין
ממ˘לו˙ לבין ˙ע˘יי˙ האינטרנט,

 
בהאמינן כי ביטול מכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים ופורנוגרפיי˙ ילדים י˙אפ˘ר ע"י אימוı גי˘ה

כוללני˙, טיפול בגורמים ה˙ורמים, כולל ˙˙-פי˙וח, עוני, פערים כלכליים, מבנה
סוˆיו-א˜ונומי לא ˘יוויוני, מ˘פחו˙ ל˜ויו˙ ˙פ˜וד, העדר חינוך, הגירה מהכפר לעיר,

אפליה מגדר˙, ה˙נהגו˙ מיני˙ לא אחראי˙ ˘ל מבוגרים, נהגים מסור˙יים מזי˜ים,
סכסוכים מזוינים וסחר בילדים,

 
בהאמינן גם כי דרו˘ים מאמˆים להעלא˙ המודעו˙ הˆיבורי˙ כדי לˆמˆם א˙ בי˜ו˘ הˆרכנים

למכיר˙ ילדים, ובהאמינן עוד בח˘יבו˙ הידו˜ ה˘ו˙פו˙ העולמי˙ בין כל המ˘˙˙פים
ו˘יפור אכיפ˙ החו˜ ברמה הלאומי˙,

 
בˆיינן א˙ הוראו˙ המסמכים המ˘פטיים הבינלאומיים הנוגעו˙ להגנה על ילדים, כולל
אמנ˙ האג בדבר הגנה על ילדים ו˘י˙וף פעולה בדבר אימוı בין-ארˆי, אמנ˙ האג בדבר
ההיבטים האזרחיים ˘ל חטיפ˙ ילדים בינלאומי˙, אמנ˙ האג בדבר סמכו˙ ה˘יפוט, הדין
בר ההחלה, ההכרה, האכיפה ו˘י˙וף הפעולה ביחס לאחריו˙ הורים ולאמˆעים להגנה על
ילדים, ואמנ˙ ארגון העבודה הבינלאומי מס' 182 בדבר איסור ופעולה מיידי˙ לביטול

הˆורו˙ הגרועו˙ ביו˙ר ˘ל עבוד˙ ילדים,
 

מעודדו˙ ע"י ה˙מיכה הגורפ˙ באמנה בדבר זכויו˙ הילד, המוכיחה א˙ המחויבו˙ הנרחב˙
ה˜יימ˙ ל˜ידום זכויו˙ הילד ולהגנה עליהן,

בהכירן בח˘יבו˙ יי˘ומן ˘ל הוראו˙ ˙כני˙ הפעולה למניע˙ מכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים
ופורנוגרפיי˙ ילדים וההˆהרה וסדר היום לפעולה ˘אומˆו ב˜ונגרס העולמי נגד ניˆול מיני

מסחרי ˘ל ילדים, ˘ה˙˜יים ב˘טו˜הולם מ27- עד 31 באוגוסט 1996, וההחלטו˙ וההמלˆו˙
האחרו˙ הנוגעו˙ בדבר ˘ל גופים בינלאומיים ח˘ובים,

 



 מכיר˙ ילדים פירו˘ו כל מע˘ה או עס˜ה ˘באמˆעו˙ם מועבר ילד ע"י אדם או
˜בוˆ˙ בני אדם כל˘הם לאחרים בעבור ˙˘לום או כל ˙מורה אחר˙;

זנו˙ ילדים פירו˘ו ה˘ימו˘ בילד בפעילויו˙ מיניו˙ בעבור ˙˘לום או כל ˙מורה
אחר˙;

פורנוגרפיי˙ ילדים פירו˘ו כל הˆגה, בכל אמˆעי, ˘ל ילד העוס˜ בפעילויו˙ מיניו˙
מפור˘ו˙, אמי˙יו˙ או מדומו˙, או כל הˆגה ˘ל אבריו המיניים ˘ל ילד למטרו˙

מיניו˙ בעי˜רן.

ניˆול מיני ˘ל הילד;
 

העבר˙ אברי הילד למטרו˙ רווח;
 

העס˜˙ הילד בעבוד˙ כפייה;

 
מ˙וך ה˙ח˘בו˙ נאו˙ה בח˘יבו˙ם ˘ל מסורו˙ וערכים ˙רבו˙יים ˘ל כל עם להגנה

ולה˙פ˙חו˙ ההרמוני˙ ˘ל הילד,
 

הסכימו לאמור:
 סעיף 1 

    המדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙אסורנה על מכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים ופורנוגרפיי˙ ילדים לפי הוראו˙
 הפרוטו˜ול הנוכחי

 
 סעיף 2

למטרו˙ הפרוטו˜ול הנוכחי:

 

 

 
סעיף 3

1.  כל מדינה ˘היא ˆד ˙בטיח ˘לכל הפחו˙, המע˘ים והפעילויו˙ הבאו˙ יהיו מכוסים
באופן מלא ע"י דיני העונ˘ין או הדין הפלילי ˘לה, בין אם עבירו˙ כאמור מבוˆעו˙ ב˙וך

המדינה או בין מדינו˙ או על בסיס פרטני או מאורגן;
 

  ()  בה˜˘ר ˘ל מכיר˙ ילדים כמוגדר בסעיף 2:
 

 (א)  ההˆעה, המסירה או ה˜בלה, באמˆעי כל˘הו, ˘ל ילד למטרו˙;
 



 (II)  ה˘גה לא נאו˙ה ˘ל הסכמה, כמ˙ווך, לאימוı ילד ˙וך הפר˙ מסמכים מ˘פטיים
;ıבינלאומיים בני החלה בנו˘א אימו

 
 (ב)  הˆעה, ה˘גה, רכי˘ה או אספ˜ה ˘ל ילד למטרו˙ זנו˙ ילדים, כמוגדר בסעיף 2;

 
 (ג)  הפ˜ה, הפˆה, חלו˜ה, ייבוא, ייˆוא, הˆעה, מכירה או אחז˜ה למטרו˙ הנ"ל ˘ל

פורנוגרפיי˙ ילדים כמוגדר בסעיף 2.
 

2.  בכפוף להוראו˙ הדין הלאומי ˘ל מדינה ˘היא ˆד, הנ"ל יחול על ניסיון לבˆע כל אחד
מהמע˘ים האמורים או על ˘ו˙פו˙ או ה˘˙˙פו˙ בכל אחד מהמע˘ים האמורים.

 
3.  כל מדינה ˘היא ˆד ˙הפוך עבירו˙ כאמור לבנו˙ עני˘ה בעונ˘ים מ˙אימים המביאים

בח˘בון א˙ טיבן החמור.
 

4.  בכפוף להוראו˙ הדין הלאומי ˘לה, כל מדינה ˘היא ˆד ˙נ˜וט באמˆעים, מ˜ום
˘מ˙אים, ל˜ביע˙ אחריו˙ם ˘ל גופים מ˘פטיים לעבירו˙ ˘נ˜בעו לפי ס"˜ 1 לסעיף
הנוכחי. בכפוף לע˜רונו˙ המ˘פטיים ˘ל המדינה ˘היא ˆד, אחריו˙ כאמור ˘ל גופים

מ˘פטיים יכולה להיו˙ פלילי˙, אזרחי˙ או מינהלי˙.
 

5.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙נ˜וטנה בכל האמˆעים המ˘פטיים והמינהליים הנאו˙ים על מכ˙
להבטיח ˘כל בני האדם המעורבים באימוı ילד יפעלו בה˙אם למסמכים מ˘פטיים

בינלאומיים בני החלה.
 

סעיף 4
1.  כל מדינה ˘היא ˆד ˙נ˜וט באמˆעים ככל ˘יידר˘ו כדי לבסס א˙ סמכו˙ ה˘יפוט ˘לה
על העבירו˙ הנזכרו˙ בסעיף 3, ס"˜ 1, כא˘ר העבירו˙ מבוˆעו˙ ב˘טחו או על ספינה או

מטוס הר˘ומים באו˙ה מדינה.
 

2.  כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ לנ˜וט באמˆעים ככל ˘יידר˘ו כדי לבסס א˙ סמכו˙ ה˘יפוט
˘לה על העבירו˙ הנזכרו˙ בסעיף 3, ס"˜ 1, במ˜רים הבאים:

 
 ()  כא˘ר העבריין לכאורה הוא אזרח או˙ה מדינה או אדם ˘י˘ לו מו˘ב ˜בע ב˘טחה;

 
  ()  כא˘ר ה˜רבן הוא אזרח או˙ה מדינה.

 
3.  כל מדינה ˘היא ˆד ˙נ˜וט גם באמˆעים ככל ˘יידר˘ו כדי לבסס א˙ סמכו˙ ה˘יפוט
˘לה על העבירו˙ הנ"ל כא˘ר העבריין לכאורה נמˆא ב˘טחה ואין היא מסגירה או˙ו

למדינה אחר˙ ˘היא ˆד בעילה ˘העבירה בוˆעה ע"י אחד מאזרחיה.



4.  הפרוטו˜ול הנוכחי אינו ˘ולל כל סמכו˙ ˘יפוט פלילי˙ הממומ˘˙ בה˙אם לדין פנימי.
 

סעיף 5
1.  העבירו˙ הנזכרו˙ בסעיף 3, ס"˜ 1, ˙יראנה ככלולו˙ כעבירו˙ בנו˙ הסגרה בכל אמנ˙
הסגרה ה˜יימ˙ בין מדינו˙ ˘הן ˆדדים ו˙היינה כלולו˙ בעבירו˙ בנו˙ הסגרה בכל אמנ˙

הסגרה ˘˙יע˘ה ביניהן בע˙יד, בה˙אם ל˙נאים ה˜בועים באמנו˙ כאמור.
 

2.  אם מדינה ˘היא ˆד המ˙נה הסגרה ב˜יום אמנה מ˜בל˙ ב˜˘˙ הסגרה ממדינה אחר˙
˘היא ˆד ˘עמה אין לה ב˜˘˙ הסגרה, היא ר˘אי˙ לראו˙ בפרוטו˜ול הנוכחי בסיס חו˜י
להסגרה בזי˜ה לעבירו˙ כאמור. ההסגרה ˙היה כפופה ל˙נאים לפי הוראו˙ הדין ˘ל המדינה

המ˙ב˜˘˙.
 

3.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˘אינן מ˙נו˙ הסגרה ב˜יום אמנה יכירו בעבירו˙ כאמור כבעבירו˙
בנו˙ הסגרה בינן לבין עˆמן בכפוף ל˙נאים לפי הוראו˙ הדין ˘ל המדינה המ˙ב˜˘˙.

 
4.  עברו˙ כאמור ˙יראינה, למטרו˙ הסגרה בין מדינו˙ ˘הן ˆדדים, כאילו בוˆעו לא ר˜
במ˜ום ˘בו אירעו אלא גם ב˘טחיהן ˘ל המדינו˙ הנדר˘ו˙ לבסס א˙ סמכו˙ ה˘יפוט ˘להן

בה˙אם לסעיף 4.
 

5.  הוג˘ה ב˜˘˙ הסגרה בזי˜ה לעבירה המ˙ואר˙ בסעיף 3, ס"˜ 1, והמדינה המ˙ב˜˘˙
איננה מסגירה או איננה מוכנה להסגיר על בסיס אזרחו˙ו ˘ל העבריין, ˙נ˜וט או˙ה מדינה

באמˆעים נאו˙ים כדי להביא א˙ המ˜רה בפני הר˘ויו˙ המוסמכו˙ ˘לה ל˘ם העמדה לדין.
 

סעיף 6
1.  המדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙ענ˜נה זו לזו א˙ המידה הרבה ביו˙ר ˘ל סיוע ב˜˘ר לח˜ירו˙ או
הליכים פליליים או הליכי הסגרה המובאים בזי˜ה לעבירו˙ ה˜בועו˙ בסעיף 3, ס"˜ 1, כולל

סיוע ב˜בל˙ ראיו˙ העומדו˙ לר˘ו˙ם הדרו˘ו˙ להליכים.
 

2.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙בˆענה א˙ ה˙חייבויו˙יהן לפי ס"˜ 1 לסעיף הנוכחי בה˙אם לכל
אמנה או הסדר אחר בנוגע לסיוע מ˘פטי הדדי הע˘ויים להיו˙ ˜יימים ביניהם. בהעדר אמנו˙

או הסדרים כאמור, מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙ענ˜נה זו לזו סיוע בה˙אם לדין הפנימי ˘להן.



סעיף 7
מדינו˙ ˘הן ˆדדים, בכפוף להוראו˙ הדין הפנימי ˘להן:

 
(א)   ˙נ˜וטנה באמˆעים כדי לאפ˘ר ˙פיסה והחרמה, כפי ˘מ˙אים, ˘ל:

 
        (א)   טובין, כגון חומרים, נכסים וכלים אחרים המ˘מ˘ים לביˆוע עבירו˙ או לסיוע להן

לפי הפרוטו˜ול הנוכחי;
 

       (ב)   רווחים הנˆמחים מעבירו˙ כאמור;
 

 (ב)   ˙בˆענה ב˜˘ו˙ ממדינה אחר˙ ˘היא ˆד ל˙פיסה או להחרמה ˘ל טובין או רווחים
הנזכרים ב˙˙-ס"˜ (א);

 
 (ג)   ˙נ˜וטנה באמˆעים ˘מגמ˙ם לסגור, על בסיס זמני או סופי, א˙רים המ˘מ˘ים לביˆוע

עבירו˙ כאמור.
 

סעיף 8
1.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙אמˆנה אמˆעים נאו˙ים כדי להגן על הזכויו˙ והאינטרסים ˘ל ילדים
˘הם ˜רבנו˙ הנהגים האסורים לפי הפרוטו˜ול הנוכחי בכל ˘לבי הליך המ˘פט הפלילי, בעי˜ר

ע"י:
 

 ()  הכרה בפגיעו˙ם ˘ל ילדים ˘הם ˜רבנו˙ וה˙אמ˙ הליכים להכרה בˆרכיהם המיוחדים, כולל
ˆרכיהם המיוחדים כעדים;

 
 ()  הודעה לילדים ˘הם ˜רבנו˙ על זכויו˙יהם, ˙פ˜ידם וההי˜ף, העי˙וי והה˙˜דמו˙ ˘ל

ההליכים ואופן הטיפול במ˜רים ˘להם;
 

 ()  ה˙ר˙ ההˆגה ˘ל הדעו˙, הˆרכים והדאגו˙ ˘ל ילדים ˘הם ˜רבנו˙ והדיון בהם בהליכים
בהם י˘ ה˘פעה על האינטרסים האי˘יים ˘להם, באופן העולה ב˜נה אחד עם כללי הנוהל ˘ל

המ˘פט הבינלאומי;
 

 ()  אספ˜˙ ˘ירו˙י ˙מיכה נאו˙ים לילדים ˘הם ˜רבנו˙ לכל אורך ההליך המ˘פטי;
 

 ()  הגנה, כפי ˘מ˙אים, על פרטיו˙ם וזהו˙ם ˘ל ילדים ˘הם ˜רבנו˙ ונ˜יטה באמˆעים בה˙אם
לדין הלאומי כדי למנוע הפˆה ˘לא כדין ˘ל מידע העלול להוביל לזיהוי ילדים ˘הם ˜רבנו˙;

 
 ()  דאגה, במ˜רים מ˙אימים, לביטחונם ˘ל ילדים ˘הם ˜רבנו˙, וכן ˘ל מ˘פחו˙יהם ועדים

מטעמם, מפני הפחדה ומע˘י גמול;



()  מניע˙ עיכוב מיו˙ר בטיפול במ˜רים ובביˆוע פ˜ודו˙ או ˆווים המעני˜ים פיˆוי לילדים ˘הם
˜רבנו˙.

 
2.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים יבטיחו ˘אי ודאו˙ בנוגע לגילו בפועל ˘ל ה˜רבן לא ימנע א˙ הפ˙יחה

בח˜ירו˙ פליליו˙, כולל ח˜ירו˙ ˘מגמ˙ן ל˜בוע א˙ גיל ה˜רבן.
 

3.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים יבטיחו כי, בטיפול בילדים ˘הם ˜רבנו˙ העבירו˙ המ˙וארו˙ בפרוטו˜ול
הנוכחי במערכ˙ המ˘פט הפלילי, ˘י˜ול עי˜רי יהיה טוב˙ הילד.

 
4.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙נ˜וטנה באמˆעי באמˆעים כדי להבטיח הכ˘רה נאו˙ה, בעי˜ר הכ˘רה

מ˘פטי˙ ופסיכולוגי˙, לבני האדם העובדים עם ˜רבנו˙ העבירו˙ האסורו˙ לפי הפרוטו˜ול
הנוכחי.

 
5.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים, במ˜רים מ˙אימים, ˙אמˆנה אמˆעים על מנ˙ להגן על ˘לומם ויו˘ר˙ם

˘ל בני האדם ו/או הארגונים המעורבים במניעה ו/או בהגנה וב˘י˜ום ˘ל ˜רבנו˙ העבירו˙
האמורו˙.

 
6.  אין באמנה זו דבר ˘י˙פר˘ כפוגע או לא עולה ב˜נה אחד עם זכויו˙ הנא˘ם למ˘פט הוגן

וחסר פניו˙.
 

סעיף 9
1.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים יאמˆו או יחז˜ו, יי˘מו ויפיˆו חו˜ים, אמˆעים מינהליים, מדיניו˙ ו˙כניו˙

חבר˙יו˙ כדי למנוע עבירו˙ הנזכרו˙ בפרוטו˜ול הנוכחי. ˙ינ˙ן ˙˘ומ˙ לב מיוחד˙ להגנה על
ילדים הפגיעים במיוחד לנהגים כאמור.

 
2.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים י˜דמו מודעו˙ בˆיבור הרחב, בעי˜ר ילדים, באמˆעו˙ מידע בכל

האמˆעים המ˙אימים, חינוך והכ˘רה, בנוגע לאמˆעי מניעה ולה˘פעו˙ המזי˜ו˙ ˘ל העבירו˙
הנזכרו˙ בפרוטו˜ול הנוכחי. במילוי ה˙חייבויו˙יהם לפי סעיף זה, מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙עודדנה

ה˘˙˙פו˙ ˘ל ה˜הילה, ובעי˜ר ילדים וילדים ˘הם ˜רבנו˙, במידע כאמור וב˙כניו˙ חינוך
והכ˘רה, כולל ברמה הבינלאומי˙.

 
3.   מדינו˙ ˘הן ˆדדים ינ˜טו בכל האמˆעים המע˘יים במגמה להבטיח א˙ כל הסיוע המ˙אים
ל˜רבנו˙ ˘ל עבירו˙ כאמור, כולל ˘ילובם המלא בחברה ו˘י˜ומם הגופני והפסיכולוגי המלא.

 
4.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים יבטיחו ˘לכל הילדים ˘הם ˜רבנו˙ ˘ל עבירו˙ המ˙וארו˙ בפרוטו˜ול

הנוכחי ˙היה גי˘ה להליכים נאו˙ים כדי ל˙בוע, ללא אפליה, פיˆוי על הנז˜ים מן האחראים לפי
החו˜.



5.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ינ˜טו בכל האמˆעים המ˙אימים ˘מגמ˙ם לאסור באופן יעיל א˙ ההפ˜ה
וההפˆה ˘ל חומר המפרסם א˙ העבירו˙ המ˙וארו˙ בפרוטו˜ול הנוכחי.

 

סעיף 10
1.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ינ˜טו בכל הˆעדים הדרו˘ים כדי להד˜ א˙ ˘י˙וף פעולה בינלאומי
באמˆעו˙ הסדרים רב-ˆדדיים, אזוריים ודו-ˆדיים למניעה, גילוי, ח˜ירה, העמדה לדין והענ˘ה
˘ל האחראים למע˘ים הכרוכים במכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים, פורנוגרפיי˙ ילדים ו˙יירו˙ מין עם
ילדים. מדינו˙ ˘הן ˆדדים י˜דמו גם ˘י˙וף פעולה ו˙יאום בין ר˘ויו˙יהן, ארגונים לאומיים

ובינלאומיים לא-ממ˘ל˙יים וארגונים בינלאומיים.
 

2.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים י˜דמו ˘י˙וף פעולה בינלאומי כדי לסייע לילדים ˘הם ˜רבנו˙ ב˘י˜ומם
הגופני והפסיכולוגי, ה˘˙לב˙ם בחברה והחזר˙ם למולד˙ם.

 
3.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים י˜דמו א˙ הידו˜ ˘י˙וף הפעולה הבינלאומי על מנ˙ לטפל בגורמים
ה˘ור˘יים, כגון עוני ו˙˙-פי˙וח, הגורמים לפגיעו˙ם ˘ל ילדים למכיר˙ ילדים, זנו˙ ילדים,

פורנוגרפיי˙ ילדים ו˙יירו˙ מין עם ילדים.
 

4.  מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˘מעמדן מאפ˘ר להן לע˘ו˙ כן יעני˜ו סיוע פיננסי, טכני או אחר
באמˆעו˙ ˙כניו˙ ˜יימו˙ רב-ˆדדיו˙, אזוריו˙, דו-ˆדדיו˙ או אחרו˙.

 

סעיף 11
אין בפרוטו˜ול הנוכחי דבר ˘י˘פיע על הוראו˙ כל˘הן ה˙ורמו˙ יו˙ר למימו˘ זכויו˙ הילד

והע˘ויו˙ להיו˙ כלולו˙:
 

 ()  בדין ˘ל מדינה ˘היא ˆד;
 

  ()  במ˘פט בינלאומי ˘ב˙ו˜ף לגבי או˙ה מדינה.
 

סעיף 12
1.  כל מדינה ˘היא ˆד ˙גי˘, ב˙וך ˘נ˙יים אחרי כניס˙ו ל˙ו˜ף ˘ל הפרוטו˜ול הנוכחי לגבי
או˙ו ˆד, דוח לוועדה לזכויו˙ הילד ˘ימסור מידע מ˜יף על האמˆעים ˘נ˜טה כדי ליי˘ם א˙

הוראו˙ הפרוטו˜ול, כולל האמˆעים ˘ננ˜טו ליי˘ום ההוראו˙ בדבר ה˘˙˙פו˙ וגיוס.
 

2.  לאחר הג˘˙ הדוח המ˜יף, כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ לכלול בדוחו˙ ˘היא מגי˘ה לוועדה
לזכויו˙ הילד, בה˙אם לסעיף 44 לאמנה, כל מידע נוסף בזי˜ה ליי˘ום הפרוטו˜ול. מדינו˙

אחרו˙ ˘הן ˆדדים לפרוטו˜ול יגי˘ו דוח כל חמ˘ ˘נים. 
 

3.  הוועדה לזכויו˙ הילד ר˘אי˙ לב˜˘ מהמדינו˙ ˘הן ˆדדים מידע נוסף הנוגע ליי˘ום
הפרוטו˜ול הנוכחי.



סעיף 13
1.  הפרוטו˜ול הנוכחי יהיה פ˙וח לח˙ימה ע"י כל מדינה ˘היא ˆד לאמנה או ˘ח˙מה עליה.

 

2.   הפרוטו˜ול הנוכחי כפוף לא˘רור ופ˙וח להˆטרפו˙ ˘ל כל מדינה ˘היא ˆד לאמנה או
˘ח˙מה עליה. מסמכי א˘רור או הˆטרפו˙ יופ˜דו אˆל המזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙.

 

סעיף 14
1.   הפרוטו˜ול הנוכחי ייכנס ל˙ו˜ף ˘לו˘ה חוד˘ים אחרי הפ˜ד˙ מסמך הא˘רור או

ההˆטרפו˙ הע˘ירי.
 

2.   לגבי כל מדינה ˘היא ˆד המא˘רר˙ א˙ הפרוטו˜ול הנוכחי או מˆטרפ˙ אליו אחרי כניס˙ו
ל˙ו˜ף, הפרוטו˜ול ייכנס ל˙ו˜ף חוד˘ אחד אחרי ˙אריך ההפ˜דה ˘ל מסמך הא˘רור או

ההˆטרפו˙ ˘לה.
 

סעיף 15
1.   כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ בכל ע˙ להס˙ל˜ מהפרוטו˜ול הנוכחי בהודעה בכ˙ב למזכיר

הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙, א˘ר לאחר מכן יודיע למדינו˙ האחרו˙ ˘הן ˆדדים לאמנה ולכל
המדינו˙ ˘ח˙מו על האמנה. ההס˙ל˜ו˙ ˙יכנס ל˙ו˜ף ˘נה אח˙ אחרי ˙אריך ˜בל˙ ההודעה
ע"י המזכיר הכללי. אולם אם ב˙ום או˙ה ˘נה המדינה ˘היא ˆד המס˙ל˜˙ מעורב˙ בסכסוך

מזוין, לא ˙יכנס ההס˙ל˜ו˙ ל˙ו˜ף לפני ˙ום הסכסוך המזוין.
 

 2.   להס˙ל˜ו˙ כאמור לא יהיה ה˙ו˜ף ˘ל ˘חרור המדינה ˘היא ˆד מה˙חייבויו˙יה לפי
הפרוטו˜ול הנוכחי לגבי כל מע˘ה המ˙רח˘ לפני ה˙אריך ˘בו ההס˙ל˜ו˙ הופכ˙ לב˙ ˙ו˜ף. כן

לא ˙פגע הס˙ל˜ו˙ כאמור בדרך כל˘הי בדיון המ˙מ˘ך בכל עניין ˘כבר נמˆא בדיון בוועדה
לזכויו˙ הילד לפני ה˙אריך ˘בו ההס˙ל˜ו˙ הופכ˙ לב˙ ˙ו˜ף.

 

סעיף 16
1.  כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ להˆיע ˙י˜ון ולהגי˘ או˙ו למזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙.

המזכיר הכללי יעביר לאחר מכן א˙ ה˙י˜ון המוˆע למדינו˙ ˘הן ˆדדים בˆירוף ב˜˘ה ˘יודיעו
אם הן ˙ומכו˙ בוועידה ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים ל˘ם דיון בהˆעו˙ והˆבעה עליהן. במ˜רה

˘ב˙וך ארבעה חוד˘ים מ˙אריך ההודעה האמורה לפחו˙ ˘לי˘ מהמדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙ומך
ıבוועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי א˙ הוועידה בחסו˙ האומו˙ המאוחדו˙. כל ˙י˜ון ˘יאומ

ברוב ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים הנוכחו˙ ומˆביעו˙ בוועידה יובא לאי˘ור העˆר˙ הכללי˙ ˘ל
האומו˙ המאוחדו˙.

 

2.  כל ˙י˜ון ˘אומı בה˙אם לס"˜ 1 לסעיף הנוכחי ייכנס ל˙ו˜ף עם אי˘ורו ע"י העˆר˙ הכללי˙
ו˜בל˙ו ברוב ˘ל ˘ני ˘לי˘ים ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים.

 

3.  כא˘ר ˙י˜ון נכנס ל˙ו˜ף, הוא יחייב א˙ המדינו˙ ˘הן ˆדדים ˘˜יבלו או˙ו, כ˘מדינו˙
אחרו˙ ˘הן ˆדדים עודן מחויבו˙ ע"י הוראו˙ פרוטו˜ול זה וכל ˙י˜ון מו˜דם יו˙ר ˘˜יבלו.



סעיף 17
1.  הפרוטו˜ול הנוכחי, ˘נוסחיו הערבי, הסיני, האנגלי, הˆרפ˙י, הרוסי והספרדי מהימנים

באו˙ה מידה, יופ˜ד בארכיון האומו˙ המאוחדו˙.
 

2.  המזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙ יעביר עו˙˜ים מאו˘רים ˘ל הפרוטו˜ול הנוכחי לכל
המדינו˙ ˘הן ˆדדים לאמנה ולכל המדינו˙ ˘ח˙מו על האמנה.

 
 

 


